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förblindade att tro, det famma hnndlingsfatt, fom forfatt er ur en
gynnande fällning i en fä ofurdelagtig, Jkulle äter förbättra
edra nuvarande omßändigheter ? Detta är hvarkén förnuftigt el¬
ler enligt med naturen.
Ty otufvelagtigt är det vida lättare
att fo rfv ar a
livad man har, än att jSrvärfua. Men nu är
genom kriget fä längt kommet, att vi ej mer hafva nägot af va¬
ra fordna
beßttningar att forfvara; utan vi mäße äter er ofra
dem. Detta haßten I nu att med egen handläggning gc.ra, ffäg
yrkar fäledes, att I fkaffen penningar, fjelfve roßt gän i fält
och ej anklagen någon, innan I hunnit mälet.
Sedan kan man
dämma efter fjelfva gärningarne ; hedra dem fom fortjena beröm
och firajfa dem fom gjort orätt.
Ingen undflykt boren I tilläta
och fjelfve
ej forfunma nägot; ty omcjiigt är att med flränghet
P
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for att äfven fäga något om
undvika detta krig Geh häldre

begynna foretag pä egm hand ? Utan tvifvel den, att fordelams
af kriget äro ed ra — ty om Amphipolis erofrades, /kullen 1
flrax göra det till eder egendom — men all fara träffar anfSraren, ulan att han jkördar lånen derfore; i fenars fallet derär faran ringare,

och vinflen

bytet af Lampjakos, Sigeion, fkeppen, fom de plundra — tillfaller anförarne och foldaUrne.
Hvar och en fträfvar dä efter det, fom fårfhaffar honom
furdel. Och när fakernes ufia gäng faller eder i ögonen, ßäL
Un I befälhafvarue till anfvar, men när deffe förklara
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förebara trängande nod, frikånHen I dem aber. Härigenom vi:.s
ej annat dn fpHt och tvedrcfgt, i det faulige nvo af dm, andre,
af en annan, vfucrtggelfe,, och det allmanna lider de.rvid.
Tu
fordran, Athenare., confrrbueradén 1 chfsvis, nu fårvalt en I fa¬
ten

claß vir *Jt

honom

en

fördelen

I fp elfen for hvar/e ciafs ß ar en talare; under
fältherre och de trehundrade b iß a honom.
1 andre

Detta mäße upkSra :
mäßen onßder fatta er äter i befttning rf c dr a rättigheter
och de
offentcliga talen, ofverlaggningarne och foretagen mäße
äter blifva famteliga medborgar nes fak.
Men cm I tilläten nägra att fäfom defpoter befalla er; om andre tvingas att gifva
tilljkott, utrußa Jkepp och göra krigstjenfi; äter andre endaß
decretera mot deffa, utan att fjelfve taga minßa del i tungan, fä
er

pä den

ena

eller anclra fidan.
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fkall det erforderliga aldrig Jke i rattan tid. Den i fina rät¬
tigheter kränkta delen Jkall altid undandraga fg, och er blir då
intet annat ofrigt, än att låta de firajf I ämnat edra fender
falla på edra medborgare.
For att nu fammanfatta allt, få är hvad jag yrkar, att
hvar och en bidrager lika mycket af fin förmögenhet; att kvar

krigstjenß, få att ordningen träffar alla borgarne,
en, fom upträder infSr er, höres, och man fedan
väljer det bäfia af hvad man ho it, utan att fråga om den ene

och

en

att

hvar och

gor

fölen I ej
tndafi på fället berömma tataren, utan äfven fedan kunna lyckSnjka er fjelfva till vida bättre framgång i edra foretag,
eller andre råder dertill.
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fak, Athenare, nar
jag betragtar var belägenhet och de tal jag hor. Ty ta¬
len handla om Philips
beßrajfning, men var belägenhet bjuder
ofs använda all forfgtighet att ej blottfälla ofs fjelfva for en
olycka. Derfore fynas mig defe talare endafi fela deri, att de
aldeles icke
framfälla fur er det fanna föremålet får ofverlägg*
ningarne. Afven jag vet rätt väl, att j or dom fladen var fäker
om
fn egendom och förmådde hamnas på Philip, ty på min tid
och ej
längefedan ägde bäggedera rinn. Men nu är jag ofv er~
tygad
en

annan
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nöjde, om vi rodda va¬
bundsförvanter; och har detta lyckligen vunnit ful: ber dant fa
kunna vi dfven fe ofs cm efter fatt att hamnas på Konungen.
Men Urnan vi i
början lagt en fäkrr grund, funes det mig darQgtigt, ait tala ett ord om utgången.
Vår närvarande fällning, Athenare, fordrar mer än någotißn den forgfälligafie oj ver läggr,ing. Jag aufer väl jufi ic¬
ke det for få fvårt, att finna ett efter omßäudigheteme afprfacit
fundt råd i men det, hvaröfver jag råkar i förlägenhet 3 Med¬
borgare, är fäti et 9 huru jag bur fr ar, fälla för er min tanka.
Ty få väl min egen erfarenhet, fom det jag hört af avdra, Öf.
v er
tygav mig att det mefla fom mifslyekats för er endeß kom¬
mit af b riß på behörig .verkfamhet, icke af briß på inßgt.
Jag
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ra

■
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önfkar detföre, att I magen fördraga den frimodighet-, m-ed
hvilken jag ämnar tala till er, och
endaft Sfverväga fanningen
af livad jag Jäger och min afßgt att för framtiden förbättra
edert tillfänd; ty 1 fen väl, till hvilken
grad eder belägenhet
biifvit fÖrfäntrad, genom nägra talares bemödande att behaga er.
Här fynes mig nu förf nödvändigt, att i korrthei erinra
#/• om det
förflutna. I hafveti chinu ej förgätit, Medborgare,
huru för tre eller fyra är fedan den underrättelfen kem hit, att
Philip var i Thracien och belägrade fäftnmgen Heraion. Den¬
na underrättelfe, florn inträffade här i mcmaden
Maimakierion *).,
förorfakade de lißigafe rör elfer, och efter mänga, tal beföten I
att
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Tsccv
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utrufla fyrtio galer er, bemanna dejfa medborgare af ända till
fyrtiofem ar ^ och fammanfkjuta fextio talenter. Härpå förflöt
hela det ofriga året, Hekatombaion, Metageitnion och Boedromion *), och forfl i denna fifla månad, fedan myfl. erierne blifvit
firade, fkickaden 1 ändteligen ut, under anförande af Ckaride•
mos, tio obemannade fkepp och fem talenter flfver.
Ty vid un¬
derrättelfen att Philip var fjtik eller dåd — man fade bäggedera
hållen I den lofvade hjelpen for ofverflodig och uphorden
med utruflningen. Och likväl var detta jufl rätta tiden.
Tif
hade då hjelp blifvit ditfänd lika niiifkt fom det befiuts, få ha¬
de Philip, efter återvunnen hälfa, icke nu varit ofc till befvär.
att

—

Imel-

[varar mot Åugufli och September.
fita myfleriema varade till d. 21 i denna månad.
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